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De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken/mededelingen 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van: 26-10-2016 

4. BSC Unisson 2.0 

5. Financieel verslag penningmeester (deel 1) 

a. Verslag / jaarrekening 2015-2016 

6. Verslag van de kascommissie 

7. Benoeming bestuursleden 

8. Financieel verslag penningmeester (deel 2) 

a. Vaststelling van de begrotingen 

b. Vaststelling van de contributie 

9. W.v.t.t.k. 

a. Kunstgraskorrels 

b. 100 jarig bestaan BSC Unisson 

10. Huldiging leden 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

1 Opening 

Rob Stokkers zit de vergadering voor. De vergadering telt 51 leden, inclusief bestuur. 

Na het verzoek om te gaan staan neemt de vergadering 1 minuut stilte in acht om de overleden leden in het afgelopen 

seizoen te herdenken.  

2 Ingekomen stukken / mededelingen 

Afmeldingen van: Wim Nijhuis, Frank Schukkink, Herman ter Brugge, Dennis Barink, Rob Nijhuis, Tom Nijhuis, Fred 

Almoes, Daniel ter Denge, Mini Homeijer, Henny Voogd, Eva Koevoets, Arnout ter Horst, Richard Oude Groen.  

Aanpassing agenda W.v.t.t.k. 

- kunstgraskorrels.  

- 100 jarig bestaan BSC Unisson 

 

3 Notulen van de algemene ledenvergadering van 26-10-2015 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de voorgaande vergadering en worden derhalve goedgekeurd. 

4 BSC Unisson 2.0 

Voorzitter Rob Stokkers deelt de vergadering mee dat BSC Unisson, met professionele ondersteuning van de KNVB, 

bezig is met het ontwikkelen van een toekomstvisie. Uit die visie volgen gerichte doelen waar we de komende 5 jaren 

mee aan de slag gaan.  
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Hij bespreekt daarna de volgende punten: ✓ FAC, Financiële Advies Commissie ✓ Zonnepanelen ✓ Fitness afdeling op bovenverdieping ✓ Survivaltak bij de lopers. 

Rob Stokkers legt aan de vergadering de vraag voor of er zonnepanelen op kosten van BSC Unisson mogen worden 

aangeschaft. Na enige discussie wordt besloten het financieel jaarverslag van de penningmeester af te wachten. Na 

zijn verslag geeft de vergadering hiervoor zijn akkoord.  

Daarnaast brengt de voorzitter de plannen voor een survival en een fitness tak ter sprake. De plannen zijn nog niet zo 

ver uitgewerkt, dat het bestuur de vergadering hierover een concreet voorstel kan voorleggen. 

Tijdens de behandeling van de punten kreeg het hoofdbestuur toestemming van de leden om met de Zonnepanelen, 

Fitness en Survivalrun door te gaan. Daarbij werd het hoofdbestuur op het hart gedrukt goed te kijken naar de 

financiële onderbouwing en naar de volgorde van het verwezenlijken van de drie projecten. 

5 Financieel verslag penningmeester deel 1 

a) Verslag en jaarrekening 2015-2016 

Lennart Schoonheden behandelt de financiële cijfers a.h.v. jaarrekening van 2015-2016, daarbij haalt hij er specifieke 

dingen naar voren, zoals: kantineverkopen, sponsoring en huisvesting. 

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat. 

6 Verslag van de kascommissie  

Bij monde van Eddy Levers doet de kascommissie verslag. Hij geeft de penningmeester een groot compliment voor de 

gevoerde administratie. 

De kascommissie stelt de vergadering dan ook voor om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

De kascommissie bestond dit jaar uit: Eddy Levers, Dennis Peterinck en Wim Nijhuis (res). 

De kascommissie bestaat komend seizoen uit: Dennis Peterinck, Wim Nijhuis en Dick ten Kate. Reserve: ? 

7 Benoeming bestuursleden 

● Periodiek aftredend voorzitter: Rob Stokkers, herkiesbaar 

● Periodiek aftredend algemeen lid: Gerrit Waanders, herkiesbaar 

 

Onder luid applaus worden de voorzitter Rob Stokkers en algemeen lid Gerrit Waanders herkozen. 
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8 Financieel verslag penningmeester deel 2 

b) Vaststelling van de begrotingen 

Penningmeester Lennart Schoonheden behandelt de baten en lasten voor 2016-2017. 

Baten 

Lasten 

  

c) Vaststelling van de contributie 

De penningmeester stelt de vergadering voor om de contributie niet te verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

9 W.v.t.t.k. 

Kunstgraskorrels 
Hierover wordt uitgebreid met de zaal over gediscussieerd. Uitkomst Het bestuur neemt de komende zes weken geen 

drastische maatregelen en wacht de uitkomsten van het onderzoek van de RIVM dat in december is afgerond af. 

Afhankelijk van de uitslag zal het bestuur waar nodig actie ondernemen. Besloten wordt dat het bestuur het beleid van 

de overheid lees RIVM zal volgen en waar nodig de leden zal informeren over de ontwikkelingen en eventueel actie zal 

ondernemen. 

100-jarig bestaan BSC Unisson 
De voorzitter blikt alvast vooruit op het aanstaande eeuwfeest en vraagt of er mensen zijn die de handschoen alvast 

willen oppakken om dit festijn te organiseren.     

10 Huldiging leden 

25-jarig lidmaatschap:  

Frank Winkelhorst 

Clemens Stemerdink 

Rob Nijhuis * 

Gerrit Wolffer op Veldmeijer 

John Hankamp 

Robert Westendorp 

Johan Nijhuis 

Bart-Jan Verbeek 
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40-jarig lidmaatschap:  

Albert Kleinlugtenbeld 

Ronald van Raalte 

Monique Kip 

Seine Snippe 

 

50-jarig lidmaatschap:  

Tom Bezoen 

Wim van den Barg 

 

De jubilarissen worden gefeliciteerd met hun jubileum. De voorzitter dankt allen voor hun inzet voor de vereniging.  

De jubilarissen krijgen een presentje voor hun langdurig lidmaatschap.  

 

11 Rondvraag 

● Atty Hassink vraagt naar de schoonmaak van het MFA-gebouw. Ze schrikt soms hoe smerig het soms is. 

Antwoord. Het heeft de aandacht van het bestuur en dit punt staat hoog op de lijst om de “binnensloeg” van 

meer vrijwilligers te voorzien, zodat er meer en beter kan worden schoongemaakt. 

12 Sluiting 

Voorzitter Rob Stokkers sluit onder luid applaus de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en 

aandacht. 

 

  

 

Voor acc. Dagelijks bestuur.     Voorzitter.      Secretaris. 

 

 


